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As empresas americanas de alimentos decidiram aproveitar o desaquecimento econômico para 
oferecer produtos mais baratos e que têm altas margens de lucro. A Kellogg iniciou ontem uma 
nova investida publicitária para cereais matinais como Corn Flakes e Rice Krispies, enquanto a 
Campbell Soup está prestes a lançar uma campanha multimídia para promover suas sopas 
condensadas destacando o preço baixo. A Kraft começou a anunciar em rádio nacional o Kool-
Aid (o antigo Q-suco, no Brasil) pela primeira vez em 11 anos.   
 
A Campbell e a Kraft estão também se unindo para promover refeições que juntam sopa e 
sanduíches de queijo quente. O site da Kraft vai adicionar receitas para sanduíches baratos e 
sopas Campbell que combinam com eles. Em 2 de novembro, as duas empresas colocarão em 
jornais de todo o país cupons que promovem as sopas Campbell e os sanduíches feitos com o 
queijo Kraft Singles como "a refeição que não dói no bolso e sua família vai adorar".   
 
 É uma grande mudança para as empresas de alimentos, que durante anos tentaram aumentar 
suas margens de lucro com a promoção de marcas mais caras, como os biscoitos Pepperidge 
Farm da Campbell e Wheat Thins da Kraft.  
 
Mas produtos de preços mais baixos também podem ter boas margens de lucro, porque a 
fabricação deles é mais barata. "As empresas de alimentos terão o cuidado de migrar os 
consumidores para produtos que ainda têm altas margens", diz Robert Moskow, um analista do 
Credit Suisse. "Os sucos em pó Kool-Aid são um dos produtos alimentícios mais lucrativos da 
história."   
 
A ConAgra está lançando uma linha de refeições individuais congeladas a US$ 1,50 cada, ao 
mesmo tempo em que embarca numa campanha boca-a-boca por meio de reuniões de 
associações de pais e mestres e grupos religiosos. "Tão bom por tão pouco" é o slogan 
planejado para parte de uma campanha publicitária que vai acompanhar o lançamento.   
 
As novas refeições individuais da ConAgra (as Banquet Select Recipes) vão custar US$ 0,41 
mais do que a linha Banquet existente, o que dá à empresa uma maior margem de lucro, diz o 
diretor de estratégia Joe Bybel. "É bom para a ConAgra, mas também um bom negócio para os 
consumidores."   
 
Em meados de outubro, a Campbell Soup lançará anúncios de TV, rádio, internet e mídia 
impressa promovendo suas sopas condensadas como alimento barato, um contraste com os 
anúncios do ano passado, que propalavam a qualidade das sopas. O CEO Douglas Conant disse 
a investidores recentemente: "Reconhecemos claramente que há uma proposição de valor aí e 
vamos explorá-la."   
 
A iniciativa das empresas é, em parte, uma medida defensiva contra os fabricantes que 
fornecem produtos de marca própria para os supermercados, e que poderiam roubar 
participação de mercado com itens mais baratos. Mas também é uma resposta a como os 
consumidores mudaram seu comportamento com a fraqueza da economia americana, mesmo 
antes da turbulência em Wall Street das últimas duas semanas. Consumidores preocupados 
com emprego, contas de aposentadoria e combustíveis mais caros estão comendo menos em 
restaurantes e fazendo menos visitas aos supermercados para se abastecer.   
 
As próprias fabricantes de alimentos contribuíram para a pressão sobre os consumidores ao 
aumentar os preços de uma série de itens, de pão a carne, em resposta à alta das 
commodities. Os preços da comida para a casa subiram 7,5%, descontados fatores sazonais, 
nos primeiros oito meses do ano, segundo o Birô de Estatísticas do Trabalho do governo 
americano.   
 
Alguns consumidores têm resistido a comprar produtos mais baratos, de medo de que eles 
sejam menos nutritivos. "Noto os preços mais altos e sinto no bolso, mas quero que meus 
filhos comam bem, por isso ainda estou comprando orgânico. É assustador quando se olha 



para a comida que é barata é porcaria", disse Becky Jeffers, uma iogaterapeuta de 36 anos, 
mãe que cuida sozinha de duas crianças, enquanto fazia compras esta semana num 
supermercado de Lake Forest, Illinois.   
 
As fabricantes de alimentos também têm usado ingredientes mais baratos e reduzido o 
tamanho dos pacotes de diversos produtos, seja cereal ou sorvete. Embora algumas empresas 
esperem que a inflação de custos diminua, já que há uma queda de algumas commodities, elas 
não prevêem que a inflação retornará para perto do nível dos últimos anos.   
 
As empresas não conseguirão aumentar os preços indefinidamente, diz Frank Luby, um sócio 
da firma de marketing e estratégia Simon-Kucher & Partners, especializada em definição de 
preços. "Não acho que as empresas de alimentos atingiram um ponto de ruptura ainda, mas 
elas têm de temer que estamos chegando perto."   
 
Os altos preços dos alimentos levaram alguns consumidores a comprar produtos de marca 
própria dos supermercados, particularmente em leite, queijo e tomate enlatado. O crescimento 
da fatia de mercado das marcas próprias se acelerou nas 12 semanas encerradas em 6 de 
setembro, com itens de marcas próprias de 89 entre 105 categorias a apresentar ganhos, em 
comparação com 80 no período anterior de 12 semanas, segundo um relatório do Credit 
Suisse.   
 
As empresas de alimentos continuam a promover seus produtos mais caros, e nem todas 
planejam fazer um esforço maior pelos itens mais baratos. Porta-vozes da fabricante de 
ketchup H.J. Heinz e da Sara Lee, a dona no Brasil dos cafés Pilão e do Ponto, dizem que suas 
marcas sempre representaram bom valor.   
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Quem não subiu preço, vendeu mais, afirma Nielsen  
Lílian Cunha 
 
No primeiro semestre do ano, quem segurou preços, se deu bem. Dentre as marcas que 
tiveram aumento de vendas em volume, a maioria (ou 64%) não sofreu reajuste de preço 
apesar da alta da inflação no período, de 3,64% de janeiro a junho, segundo o IPCA. A 
constatação é de um estudo da Nielsen e serve também como projeção para este semestre, 
caso os custos continuem subindo.   
 
Ao analisar 156 marcas de produtos vendidos em supermercados, a pesquisa apontou que 
55% das marcas registraram queda nas em volume, 36% ficaram estáveis e somente 9% 
venderam mais. Nesse último grupo, quase a metade (ou 46%) são marcas chamadas de "low 
price", ou seja, têm preços pelo menos 10% abaixo da média da categoria. As marcas de 
preço médio são 32% das que tiveram alta nas vendas. Apenas 22% são as mais caras.   
 



"Isso mostra que o consumidor está cada vez mais preocupado com preços e que, na hora da 
escolha, deixa a marca mais cara de lado, mesmo que seja a mais conhecida, e leva para casa 
a mais barata", afirma Juliana Carnicelli, coordenadora de consultoria analítica da Nielsen.   
 
Diante desse comportamento do consumidor, a parcela da indústria que resolveu apertar os 
cintos para não repassar a inflação foi a que teve melhores resultados, com ganho em volume. 
Foi o que aconteceu com as marcas de leite longa-vida, caldos, refrigerantes, bebidas a base 
de soja e dos sucos prontos. As bebidas a base de soja, por exemplo, tiveram aumento de 
vendas em volume de 19,2% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2007, 
com queda nos preços de 4,7%. Os sucos prontos venderam 1,6% a mais, com preços 4,9% 
menores.   
 
Nesses casos, quando não foi possível conter a alta de preços, a indústria e o varejo 
trabalharam juntos para fazer promoções. A Johnson & Johnson, por exemplo, lançou o 
absorvente diário em embalagem econômica de 40 unidades, por R$ 5,62. Em relação ao 
pacote tradicional, com 15, vendidos a R$ 2,86, a economia é de cinco centavos por unidade, 
ou R$ 2 com o pacote maior. Já a Danone, que lançou um sabor mais sofisticado de iogurte, 
em vez de vender o item em embalagens com quatro potes, diminuiu a quantidade para dois, 
para que o desembolso seja menor. "A indústria alterou o tamanho dos produtos: diminui os 
de categorias 'não-básicas' e aumentou a dos itens de primeira necessidade", explica Juliana.   
 
Já os varejistas apelaram para as promoções em "ilhas", ou seja: tiraram o produto da 
prateleira para montar estandes especiais em lugar de destaque na loja, e assim dar maior 
projeção à oferta.   
 
Por isso, no semestre, os grandes supermercados fizeram, no geral, menos aumentos de preço 
que as lojas menores. Enquanto no pequeno varejo os preços subiram em média 2,6%, nos 
super e hipers houve queda de 0,1%.   
 
Entretanto, outras categorias, como óleo de soja, cervejas, sabão em pó e detergente líquido 
tiveram repasse de preços ao consumidor e amargaram queda nas vendas. "Para cada ponto 
percentual a mais no preço da marca mais cara de óleo de soja, por exemplo, houve queda de 
7% nas vendas", diz Juliana.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


